
 

 

5Bرا نروژ در قانونی اقامت اجازه شما کھ صورتی در 
 و بازگشت برای بازگردید. خود کشور بھ بایستی ندارید،

 تقاضای میتوانید خود كشور در تازه زندگی یک آغاز
   کنید. مالی كمك با توأم بازگشت

6Bکمک تقاضای توانید می بازگشت برای 
   شما: کھ صورتی در کنید

 7B• پناھندگی تقاضای برای منفی جواب 
 باشید گرفتھ تان

 8B• پناھندگی تقاضانامھ جواب درانتظار 
 ھستید تان

 9B• نروژ درکشور قانونی اقامت بدون 
 دارید حضور

 

10Bکرد خواھید دریافت شما انچھ:   
 11B• (عملی) کاربردی و مالی کمک  
 
 12B• مدارک و گذرنامھ اخذ برای کمک 

  سفر
 
 13B• خود کشور مقصد بھ ھواپیما بلیط  
 
 14B• المللی بین سازمان از مشاوره 

 نروژ در (آی.او.ام) مھاجرت
15B  

 

16Bدریافت میتوانید مالی کمکھای نوع چھ 
  کنید؟
• 17Bانقضای از قبل شما کھ صورتی در 

 مھلتی اینکھ از قبل یا خروج، مھلت
 باشید كرده دریافت خروج برای

 کرون ۰۰۰۲۰ مبلغ کنید، تقاضا 
 كرد. خواھید دریافت

 
• 18Bمھلت انقضای از بعد شما کھ صورتی در 

 برای كرون ۷۰۰۰ مبلغ كنید، تقاضا خروج
 فرزند ھر ازای بھ كرون ۲۰۰۰ مبلغ و خود

 کمک، با توأم بازگشتِ  تقاضای ھنگام كھ
  گرفت. خواھید است بوده سال ۱۸زیر

 

19B۱۸ زیر فرزند ھر ازای بھ فرزند دارای ھای خانواده 
 کرون ۱۰۰۰۰ مبلغ گردد می باز خود کشور بھ کھ سال

 كھ شود می كسانی شامل فقط این كند. می دریافت اضافھ
 باشند. كرده تقاضا خروج مھلت انقضای از قبل

 نحوه درخواست 
 
21Bبگیرید: تماس رایگان شماره این با ام او آی با 

 ۴۸۴ ۳۷ ۸۰۰ 
 

22Bآدرس این بھ نیکیالکترو پست میتوانید ھمچنین شما 
  iomoslo@iom.intکنید ارسال

 
 می موجود آدرس این در درخواست فرم
 www.iom.no باشد

 در سایت
www.udi.no /  
 بیشتر بخوانید

 

  بازگشت برای کمک
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